
Ogłoszenie nr 500045576-N-2017 z dnia 18-10-2017 r.

Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu: na budowę dróg rowerowych wraz z uzyskaniem
pozwolenia na użytkowanie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak

Nazwa projektu lub programu

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak

Numer ogłoszenia: 581443-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak

Numer ogłoszenia: 500027623-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

tak

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:

Pomorska Grupa Doradcza ul. Zbożowa 7/46, 81-020 Gdynia Adres poczty elektronicznej:

przetargi@kamilzbroja.eu Numer telefonu: 500 205 198; Numer faksu: 58 620 80 57

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu, Krajowy numer identyfikacyjny 87152543200000, ul. ul.

Polna  113, 87100   Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. (056) 66 44 775,

e-mail pzdtorun@wp.pl, faks .

Adres strony internetowej (url): http://www.bip.powiattorunski.pl/2358,przetargi.html

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
na budowę dróg rowerowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

PGD/ZDToruń/04/2017

II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
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CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: na budowę dróg rowerowych wraz z

uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa dróg rowerowych zgodnie z dokumentacją projektowa

stanowiącą załącznik do niniejszej SIWZ oraz uzyskanie przez Wykonawcę kompletu pozwoleń
na użytkowanie. 2. Nowa infrastruktura wytworzona w ramach zamówienia powinna być zgodna

z koncepcją uniwersalnego projektowania, bez możliwości odstępstw od stosowania wymagań
prawnych w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnością wynikających z

obowiązujących przepisów budowlanych. 3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez

Wykonawcę lub Podwykonawców na podstawie umów o pracę osób wykonujących następujące

czynności podczas realizacji zamówienia: a. Etap I:  Roboty przygotowawcze  Roboty

ziemne  Krawężniki i obrzeża  Ścieżka pieszo-rowerowa  Zjazdy  Odwodnienie 

Oznakowanie pionowe  Oznakowanie poziome b. Etap II:  Roboty przygotowawcze 

Roboty ziemne  Krawężniki i obrzeża  Ścieżka pieszo-rowerowa  Zjazdy  Odwodnienie,

przebudowy  Oznakowanie pionowe  Oznakowanie poziome c. Przebudowa kolidującego

złącza kablowego nn z wyłączeniem inwentaryzacji geodezyjnej. 4. Wszystkie dostarczane

produkty, materiały oraz wyposażenie będą nowe i pochodzące z bieżącej produkcji. 5. Jeżeli

gdziekolwiek w SIWZ lub w jej załącznikach pojawia się wskazanie znaków towarowych,

patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub

usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę należy to interpretować, że określenie ma

jedynie charakter przykładowy, a Wykonawca sporządzając ofertę może uwzględnić wyrób

każdego innego producenta lub marki, który jest równoważny, tzn. posiada co najmniej takie

same lub korzystniejsze parametry jakościowe oraz standard wykonania w stosunku do

podanych w SIWZ lub załącznikach przykładów. 6. Kwota jaką Zamawiający może przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia wynosi 2.257.464,30 zł brutto.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6

Dodatkowe kody CPV: 45000000-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/10/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1835336.82

Waluta PLN
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IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 

0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: P.R.D.B. DROBUD Sp. j.

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Głowackiego 20

Kod pocztowy: 87-140

Miejscowość: Chełmża
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 2249626.41

Oferta z najniższą ceną/kosztem 2249626.41

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2960203.02

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub

podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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